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PUBLICAÇÕES  

Neste boletim vamos destacar algumas 

publicações com parcerias 

internacionais: 

1- Um estudo sobre Estratégias 

Organizacionais e Inovação desenvolvido 

por pesquisadores do Grupo Unis foi 

publicado na Revista de Administração 

Contemporânea (RAC) da Associação 

Nacional de Pós-graduação e Pesquisa 

em Administração (ANPAD),  um dos 

principais periódicos acadêmicos em 

administração nos debates que envolvem 

as organizações e a sociedade em temas 

contemporâneos.  

2 – Dois artigos científicos aprovados na 

18ª Conferência Internacional em 

Sistemas de Informação e Gestão de 

Tecnologia (CONTECSI), evento 

organizado pela Universidade de São 

Paulo (USP).  

Eventos 

1 – Os professores Fabricio Pelloso e 

Rodrigo Frogeri apresentaram um tema 

sobre Fake News no Dia Nacional da 

Ciência, evento organizado pela Ciência, 

Tecnologia e Sociedade em Movimento 

MG. 

http://ctsmovmg.net.br/dia-da-ciencia/dia-da-ciencia-

2021 

2 – Os professores Fabricio Pelloso e 

Rodrigo Frogeri apresentaram um tema 

sobre Fake News e Ciência em evento 

da FIOCRUZ.  

 

 

 

Iniciativas 

1- Cursos de Engenharia Agronômica e 

Medicina Veterinária reestruturam a 

Revista Agroveterinária do Sul de Minas.  

 
https://noticias.unis.edu.br/cursos-de-

engenharia-agronomica-e-medicina-

veterinaria-do-unis-reestruturam-revista-

agroveterinaria-do-sul-de-minas/ 

 

2- Índice da Cesta Básica em Três Pontas. 

Acesse em:  

https://pesquisa.unis.edu.br/?page_id=48
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3-Coleta de preços e divulgação do 

Índice da Cesta Básica em Varginha. Os 

dados estão disponíveis em 

https://pesquisa.unis.edu.br/?page_id=48

7.  

 

4 –Índice de Cesta Básica em Pouso 

Alegre 

http://noticias.unis.edu.br/primeiro-

indice-da-cesta-basica-de-pouso-alegre/ 

 

5 – Índice de Cesta Básica em São 

Lourenço 

http://noticias.unis.edu.br/unis-implanta-

o-indice-da-cesta-basica-de-sao-

lourenco/ 

 

6 – Abertura de Chamada para o e-book 

sobre práticas exitosas na perspectiva de 

Educação a Distância. 

https://noticias.unis.edu.br/departament

o-de-pesquisa-do-unis-vai-reunir-relatos-

de-experiencia-no-ensino-remoto-em-e-

book/ 

 

 

7 – Podcast: PesquisaCastUnis com mais 4 

podcasts lançados. 

https://anchor.fm/pesquisa-unis 

 

8 – Criação de um novo índice: o IGED 

(Índice de Gasto Eficiente para o 

Desenvolvimento). 

https://noticias.unis.edu.br/pesquisadores

-criam-indicador-que-mede-eficiencia-

do-gasto-publico/ 

  

9 – Criação de um novo índice:  IMPC – 

Índice Municipal de Preços ao 

Consumidor. Ele foi desenvolvido tendo 

como base outros indicadores de inflação 

que são aplicados nas principais regiões 

metropolitanas do Brasil, sendo calculado 

mensalmente. O IMPC é composto por 5 

grandes grupos, sendo eles: alimentação, 

habitação (gastos residenciais e 

pessoais), transporte, educação e 

comunicação. Tais grupos são divididos 

em 11 subgrupos com 44 bens e serviços e 

totalizando 503 preços coletados entre 

diferentes tipos, marcas e locais. 
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